
ACENTUOPÜSNI VEUS Oliv.

IN ZIJNE LEVENSWIJZE EN VERSCHILLENDETOESTANDEN

BESCHREVENDOOR

O. RITSEMA Oz. »)

(Hierbij Plaat 5 eu 6).

GESCHIEDENIS VAN MIJN ONDEPtZOEK,

Toen de heer H. W. de Graaf in de vergadering der

Nederlandsche Entomologische Vereeniging van den 19''*"

December 1808 , een paar manneUjke voorwerpen van

Aceutropus niveus OViv. ter bezigtiging rondgaf en, behoudens

eenige bijzonderheden die aangaande de levenswijze bekend

waren, mededeelde dat deze voor onze fauna nieuwe Py-

ralide door hem den lO''" Augustus van datzelfde jaar op

het buitengoed «Klein Leeuwenhorst» onder Noordwijker-

hout gevangen was , ^) herinnerde de heer H. Weyenbergh Jr.

zich , dit insect reeds voor verscheidene jaren aan het zoo-

genaamde Kolkje, een vijver niet ver van het dorp Overveen

bij Haarlem aan den voet der duinen gelegen , aangetroffen
,

en daarvan eenige exemplaren met eene kleine collectie

Phryganiden aan de insectenverzameling der N. E. V. ge-

schonken te hebben.

1) Voor hen die zich op de hoogte willen stellen van de uitgebreide literatuur

over het geslacht Jcen/ropus , verwijs ik naar hetgeen daai"over geschreven is, zoowel

door mijzelven {Tijdschr. v. Ent om. , 2de ser. dl. VI (1871) blz. 157—172; ü/., 2de

ser. dl. VIII (1873) blz. 16—25 en id , dl. XIX (1876) blz. 1—22) als door den

heer Dunning {Trans. Ent. Soc. of London. 1872. p. 121—156 and p. 281, 282).

2) Zie: H. \V de Graaf eu P. C. T. Snellen, Microlepidoptera nieuw voor de

fauna van Nederland, in lijdschr. v. Eniom. 2de ser. dl. IV (1869) blz. 203.
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Des morgens na de Vergadering werden dan ook die

voorwerpen (eveneens mannelijke) bij het bezoek dat door

de leden aan genoemde verzameling gebragt werd , daarin

aangetroffen. Zij waren , zoo als de heer Snellen van Vollen-

hoven onder het bezigtigon mededeelde, niet lang geleden

met inlandsche Phryganiden aan den bekenden En geischen

Neuropteroloog R. Mc. Lachlan ter determinatie toegezonden,

en van dezen terug ontvangen met de opmerking, dat zij

niet tot de Phryganiden maar tot de Lepidoptera behoorden.

Door een en ander was mijne belangstelling voor dit

insect opgewekt , en uitgelokt door zijne aanwezigheid in

de omstreken van mijne geboortestad , besloot ik zoo spoedig

mogelijk pogingen in het werk te stellen om de nog weinig

bekende rups meester te worden , en er het vlindertje uit

op te kweeken , om zoo doende in de gelegenheid te zijn

de gedaantewisseling en levenswijze vohedig na te gaan en

te beschrijven.

Daar evenwel mijn aquarium , dat ik voor deze kweeking

noodig had , als terrarium in beslag werd gehouden door

de larven van Enokyla pusilla Burm. (de bekende land-

phryganide) met wier levensgeschiedenis ik mij toen bezig

hield, moest ik tot het volgend jaar geduld hebben. In-

middels stelde ik mij op de hoogte van de literatuur over

dit onderwerp, en maakte daarbij aanteekeningen , die de

stof geleverd hebben voor mijn « Geschiedkundig Overzigt»,

dat door twee « Aanvulsels » tot op dezen tijd is bijgehou-

den , en waarnaar in de eerste noot op de voorgaande

bladzijde verwezen wordt.

Den 14'''"" Junij 1870 volbragt ik mijn' eersten ontdekkings-

togt naar het Kolkje, en had reeds dadelijk het geluk een

twaalftal , echter zonder uitzondering mannelijke imagines

meester te worden. Des avonds merkte ik op dat er door

spinnen jagt op hen werd gemaakt. Mijn zoeken naar de

rupsen was echter te vergeefs.

Ongeveer veertien dagen later vond ik aan een Potanio-

yelun crlspus L, , welke plantensoort een voornaam deel van
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den plantengroei in bedoelden vijver uitmaakte , in den

oksel der bladeren tegen den stengel eenige witte zijde-

achlige spinseltjes, die het huidje van een vlinderpopje

bevatten. De drie paren kegelvormig uitpuilende stigmata

die ik hieraan opmerkte, verschaften mij, met het oog op

eene mededeeling van Brown (Zoologist, 1864, p. 8918) de

zekerheid , dat ik het spinsel met het pophuidje van Acen-

Iropust voor mij had. Den 14''^" Julij daaraanvolgende vond

ik in diie dergelijke spinseltjes het nog niet uitgekomen

popje, en in een verhard spinseltje een popje dat meteen

cocon gevuld was, waarin ik de reeds gekleinsde nimf van

eene sluipwesp aantrof. Voorts kreeg ik dienzelfden dag

eene volwassen rups in mijn bezit, die bezig was zich ter

verpopping in te spinnen.

Nu was ik op het juiste spoor, en het viel mij dan ook

in de volgende maand niet moeijelijk een tiental rupsen,

die echter aanmei'kelijk in leeftijd verschilden, te verza-

melen. Deze werden met de planten waarop ik ze aantrof

(zonder uitzondering exemplaren van Potaniogeton crispus L.)

in het aquaj-ium geplaatst, en bragten daar den winter

door.

Reeds in de laatste dagen van April ') begonnen som-

mige rupsen zich in te spinnen , terwijl anderen haren

halven wasdom nog niet bereikt hadden.

Ongelukkig moest ik omstreeks half Mei voor eenigen

tijd van huis, en wat ik vreesde gebeurde: bij mijne te-

rugkomst vond ik de planten rottende en geen enkele rups

of pop meer in leven. Nieuwe bezigheden deden mij be-

sluiten den draad van mijn onderzoek niet voor het volgend

jaar weder op te vatten. ')

Den 12'° Mei 1872 ging ik dan ook het Kolkje weder

1) In het laat.st viui iMaart en in April waren weder een aantal rupsen iluur mij

verzameld, en bij de anderen in het aquarium gevoegd.

2) Eene volwassen rups , die ik in de eerste helft van Mei aan den heer Brants

had afgestaan, leverde, volgens eene mondelinge mededeeling vau den heer B , in

de tweede helft van Junij een vrouwelijk vlindertje op, dat slechts van vleugel-

rudimenten voürzien was.
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bezoeken met het doel om rupsen en poppen te verzamelen

en was verrast er reeds verscheidene mannelijke imagines

aan te treffen. Ook rupsen en poppen bragt ik in een

bevredigend aantal mede naar huis, zoodat ik met grond

kon hopen, dien zomer mijn onderzoek te zullen voltooijen.

Reeds waren er verscheidene mannelijke vlindertjes in

mijn aquarium geboren, en zag ik reikhalzend naar het

verschijnen van wijfjes uit, toen mij onverwachts door den

heer W. Roelofs van Brussel het voorstel gedaan werd,

een entomologisch uitstapje naar onze Noord zee-eilanden

te maken ; als datum waarop wij in Amsterdam bij elkander

zouden komen, was 27 Mei vastgesteld. Daar deze gelegen-

heid om aan een reeds lang door mij gekoesterd verlangen

te voldoen te uitlokkend was om ze ongebruikt te laten

voorbijgaan, besloot ik de bevolking van mijn aquarium

nogmaals op te offeren. En ziet! toen ik op den avond

voor mijn vertrek mijn aquarium voor de laatste maal

onderzocht, ontdekte ik het eerste wijfje, terwijl het zich

onder water bedaard over de planten voortbewoog. Het

was van vier rudimentaire vleugels voorzien. Voorzigtig

nam ik het uit het water, stak het aan eene speld en zette

het te droegen, om het bij mijne terugkomst in de collectie

der N. E. V. te plaatsen, waarin het zich thans nog be-

vindt.

Na eene afwezigheid van acht dagen kwam ik den 3^™

Junij weder te huis. Wij hadden de eilanden Tessei , Vlie-

land en ter Schelling bezocht, en den 29'"'" Mei aan eene

uitgestrekte plas (het Alloo) bij het dorp de Koog op het

eerstgenoemde eiland , tot onze groote verrassing ons

vlindertje aangetroffen. Ik verzamelde er een negental

mannetjes (wijfjes vond ik niet) benevens rupsen en poppen

op Potamogeton crispus L. Overtuigd van de onmogelijkheid

deze laatsten in het leven te behouden, nam ik ze in

spiritus mede. Te huis vond ik , zoo als ik verwacht had
,

mijn aquarium in denzelfden betreurenswaardigen toestand

als het vorig jaar bij mijne terugkomst : de planten rottende,
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het water bedorven en de rupsen en poppen dood. Boven-

dien echter trof ik nu verscheidene doode mannetjes aan
,

en ook een reeds eenigszins in ontbinding verkeerend wijfje,

dat even als het in het vorig jaar door den heer Brants

gekweekte en dat van den 26"'" Mei slechts rudimentaire

vleugels bezat.

De voortzetting van mijn onderzoek niet weder een jaar

willende verschuiven
,

ging ik het Kolkje in het begin van

Julij daaraanvolgende op nieuw bezoeken, maar bemerkte

toen tot mijne niet geringe teleurstelling, dat de vijver uit-

gebaggerd en van zijne planten beroofd was. Aan voort-

zetting van mijn onderzoek in dat jaar viel dus niet te

denken, en zelfs in 1873 kon ik slechts eene enkele rups

vinden, zoodat ik hoewel met tegenzin besloot, deze zaak

een paar jaren te laten rusten, ten einde den plantengroei

en als daarmede zamenhangende ook den Acentropus gelegen-

heid te geven , zich behoorlijk te herstellen. Er werd toch

een eenigszins ruime voorraad van rupsen vereischt om de

bestaande onzekerheid aangaande het al of niet voorkomen

van twee vormen van wijfjes bij dit vlindertje uit den weg

te ruimen. Hagen {Stett. Ent. Zeitung, 1859, S. 203) wijst

er op, dat er bij de vrouwelijke sexe twee vormen schijnen

voor te komen , en wel een met korte
, de andere met lange

vleugels. Dunning (Trans. Ent. Soc. of London, 1872, p. 151)

houdt dit voor zeker , daar hij de rudimentair gevleugelde

voorwerpen ') en die welke van goed ontwikkelde vleugels

voorzien zijn {Zande Ilansoni Steph. en Acentropus latipennis

Moeschi. Î, volgens Dunning, 1. c. p. 149, met elkander

identisch) als wijfjes van eene enkele soort (Niveus) be-

schouwt. Ook ik had reeds getoond deze meening omtrent

het bestaan van twee vrouwelijke vormen bij deze soort

toegedaan te zijn, daar ik {Pet. JSouv. Entom. 1872, N°. 50

1) Volgens Dunning (1. c. p. 136) heeft Browu te Burton-on-Trent zelfs ecu

wijfje gekweekt dat volkoineu vleugel/oo« («absolutely apterous, without a vestige of

wing •) w:is.
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p. 200, en Tijdschr. v. Entom. 2'« ser. dl. VIII, biz. 23) bij

de poging om het bewijs te leveren dat er slechts twee

soorten (Niveus Oliv, en Latipemiis Moeschl.) van het ge-

slacht Acentropus bekend waren, den rudimentair- zoowel

als den Engelschen normaal gevleugelden vrouwelijken vorm

(Zancle Hansoni Steph.) aan den Niveus had toegekend.

Het lezen van Dunning's verklaring dat A. latipennis

Moeschl. volkomen identisch is met den Engelschen normaal

gevleugelden vrouwelijken vorm (Zancle Hansoni Steph.) deed

echter het vermoeden bij mij opkomen , dat elk der vrou-

welijke vormen tot eene der door mij aangenomen soorten

zou behooren, en wel de rudimentair gevleugelde vorm

tot Niveus, de normaal gevleugelde tot Latipennis.

Het scheen mij toe dat dit vraagstuk kon worden opgelost

door een tamelijk groot aantal rupsen van dezelfde vindplaats

op te kweeken, maar ten einde die uit het Kolkje te kunnen

bekomen , moest ik ombovengenoemde reden geduld hebben.

Gedurende den zomer van 1874 vertoefde ik eenige weken

te Velp bij Arnhem, en bezocht natuurlijk meermalen het

landgoed Beekhuizen. Mij aldaar op een' morgen in de

tweede helft van Augustus aan den vijver bevindende,

kwam de gedachte bij mij op, te onderzoeken of Acentropus

zich ook hier ophield, en al spoedig bleek mij dat dit in-

derdaad het geval was. Ik verzamelde een dertigtal man-

nelijke vlindertjes (wijfjes vond ik ook hier niet) en trof,

alweder op Potamogeton crispus L., de rupsen en poppen

aan.

Toen ik eenige dagen later mijne bevinding aan den heer

A. B. van Medenbach de Rooy te Arnhem mededeelde,

vernam ik van hem dat er kort te voren in het Dommicaner

klooster te Huissen, door Pater Max. Vine. Aghina, een

van normaal ontwikkelde vleugels voorzien Acentropus-wiiï'}e

gevangen was, terwijl het des avonds op het licht eener

lamp afgekomen, zeer wild over de tafel rondvloog.

Reeds den volgenden dag begaf ik mij naar Huissen,

om inspectie in loco te houden, en tevens te trachten
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meer van deze wijfjes als ook mannetjes magtig te wor-

den, doch ook bij een tweede bezoek bleef mijn zoeken

langs het water in de nabijheid van het klooster vruchteloos.

Het door Pater Aghina gevangen wijfje was aanmerkelijk

grooter dan de op verschillende plaatsen van ons land ver-

zamelde mannetjes , hoewel deze onderhng ook nog al

eenig verschil in grootte aanbieden ; voorts was bij dit wijfje

de voorrand der voorvleugels vrij sterk uitgebogen, terwijl

hij bij de mannetjes regt, voorbij het midden zelfs iets

ingebogen is ; verder waren de voorvleugels vrij eenkleurig

blaauwgiijs (de franje echter helder wit), voorbij het midden

langs den voorrand slechts tlaauw verdonkerd , met een

donker streepje op de dwarsader , terwijl de mannetjes

geene , of slechts eene zeer tlaauwe teekening op de dwars-

ader vertoonen , kenmerken waardoor volgens Moeschler

A.latipennls zich van A. /iivem- moet onderscheiden. Volgens

Dunning (I.e. p. 136) houdt Brown het echter voor zeker,

dat het door Moeschler met zijn Lalipenms-\m]ï']e vergeleken

/Viyeiw-exemplaai' geen wijfje maar een mannetje geweest

is , zoodat de opgesomde verschillen niet op de soort maar

slechts op de sexe betrekking zouden hebben.

Neemt men evenwel in aanmerking, dat ik op de plaatsen

waar ik tallooze mannetjes van den Niveus verzamelde,

nog geen enkel dergelijk normaal gevleugeld wijfje had

aangetroffen, en uit rui)sen van eene dier plaatsen afkomstig

slechts rudimentair gevleugelde wijfjes verkregen had , dan

zal men moeten erkennen , dat dit geval wel geschikt \vas

om mij te versteiken in mijne meening, dat de twee Vor-

men van wijfjes niet tot eene enkele soort behoorden, en

mij aan te sporiMi in het volgend jaar de kweeking van

rupsen uit het Kolkje o|) nieuw te beproeven, ten einde te

trachten het bewijs voor mijne meening te leveren.

Den 20"*" April 1875 begaf ik mij dan ook naar het Kolkje,

en keerde met een tiental rupsen van verschillenden leeftijd

terug. Zij werden door mij in het vooraf voor hare ont-

vangst in gereedheid gebi'agte aquarium geplaatst.
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Den 4'''° Mei daaraanvolgende ging ik het Kolkje nogmaals

bezoeken, waardoor het getal mijner rupsen tot ongeveer

vijf en twintig klom. Bij den buit van dezen dag bevonden

zich ook eenige reeds ingesponnen rupsen.

Bij een' derden togt, den 20''™ Mei ') ondernomen, trof

ik slechts twee rupsen aan; zij waren volwassen en be-

gonnen aanstalten te maken om zich in te spinnen. Overigens

bemagtigde ik dien dageen vijftiental spinseltj es, en behalve

een dood mannelijk vlindertje ook twee doode wijfjes , de

eersten die ik in de vrije natuur aantrof, beiden even als

de drie vroeger gekweekte voorwerpen van rudimentaire

vleugels voorzien.

Des avonds van dit uitstapje te huis komende , werd ik

verrast door in de stopflesch waarin de gevonden rupsen

en spinseltjes werden overgebragt , een vrouwelijk vlindertje

aan te tretYen; ook dit voorwerp, dat gedurende de reis

uit de pop te voorschijn gekomen moet zijn, was slechts

van vleugelrudimenten voorzien. Toen het met den inhoud

der flesch in het aquarium was overgestort , zwom het met

behulp der van lange franje voorziene middel- en achter-

pooten in een' bijna loodregten stand, met den kop naar

boven, hortend en stootend rond, totdat het zich ten slotte

met de voorpooten en door ombuiging van het achterlijf

onder water aan den stengel van een der planten vast-

klemde en tot rust kwam. Later in den avond het aquarium

met licht naderende, zag ik dit wijfje, de spits van het

achterlijf opgerigt houdende, over de oppervlakte van het

water rondzwemmen, terwijl het spoedig op het licht van

den lantaarn afkwam.

Tot den 29""" Mei kwamen vervolgens zeven wijfjes, allen

met rudimentaire vleugels , en drie mannetjes tot ontwik-

keling , doch ongelukkig zoo , dat slechts eene der sexen

1) Den 12"^«" Mei had ik in de Lee , een water dat langs het dorp Warmond
stroomt, zoowel aan exemplaren van Totamogeton crispas L als van P. per f olia (us Vi.

enkele Acentropits-rwç&tn en spinseltjes gevonden, die mij tot in de tweede helft van

Junij vijl' iVive«j-mannetjes en twee rudimentair gevlengelde wijfjes hebbeu opgeleverd.
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op hetzelfde tijdstip vertegenwoordigd was , hetgeen het

plaats hebben en dus ook het waarnemen der copulatie

onmogelijk maakte. Steeds kropen de vlindertjes des avonds

uit de pop, en had ik gelegenheid waar te nemen dat de

wijfjes zoowel op als in het water rondzwommen en niet

minder dan de mannetjes door licht werden aangetrokken.

Eindelijk was evenwel het geluk mij gunstig, tenminste

in zooverre, dat er in den avond van den eersten Junij

twee mannetjes en twee wijfjes, de laatsten van rudimen-

taire vleugels voorzien, tot ontwikkelmg kwamen; doch het

woei dien avond zoo hevig, dat ik vreezen moest de co-

pulatie ,
wanneer zij plaats zou grijpen , niet te zullen kunnen

waarnemen. Het bleek dan ook onmogelijk te zijn den lan-

taarn, waarmede ik het aquarium dat in den tuin stond

des avonds bezocht, langer dan eenige oogenblikken aan

te houden, die echter juist voldoende waren om te zien,

dat de mannetjes zeer vlug omde op de oppervlakte van het

water drijvende wijfjes rondfladderden. Daar de storm

steeds in hevigheid toenam , bezocht ik het aquarium dien

avond niet meer. Hetgeen ik gezien had deed echter het

vermoeden bij mij opkomen, dat de copulatie niet m (zoo

als Rentte volgens von Heinemann aan dezen schrijver heeft

medegedeeld) *) maar op het water plaats grijpt, en dat

het wijfje na afloop hiervan onderduikt om hare eijeren op

de voedingsplant af te zetten.

Den volgenden morgen zaten de mannetjes als naar ge-

woonte boven de oppervlakte van het water tegen planten-

stengels, de wijfjes echter onder water op Polamogelon-

bladeren ; zij hielden zich met de voorpooten vast en hadden

het achterlijf om het blad omgebogen. Tot mijne niet

geringe vreugde bespeurde ik op deze bladeren talrijke

langwerpig ronde groenachtig geel gekleurde eitjes , in

regelmatige rijen naast elkander geplaatst. Naar alle waar-

1) Welligt was het paartje dat door Reutte bespied werd , door het een of ander

verschrikt, eu had het wijfje het raadzaam gevonden onder te duiken, voor dat het

mannetje zich aan haar bezit verzadigd had.
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schijnlijkheid had dus de copulatie plaats gehad , en was ik

in het bezit van bevruchte eijeren. Dit bleek inderdaad

het geval te zijn, daar den 16'"" Junij (dus vijftien dagen

nadat de eitjes gelegd waren) de eerste rupsjes te voorschijn

kwamen. Nadat dit ongeveer eene week had voortgeduurd
,

ontwikkelde zich op de nog niet uitgekomen eijeren (± de

helft van de gelegde hoeveelheid) eene schimmelplant
,

waarschijnlijk Saprolegnia monoica, zoodat deze voor mij

verloren gingen. De schaal der verlaten eijeren was door-

zigtig als glas en kleurloos , en werd door de jonge rupsen

onaangeroerd gelaten.

Dikwijls bespeurde ik op den rug van jonge rupsen een

klein rood spinnetje (fl7//^rac/ma .^), dat zich aldaar had vast-

gehecht en zich zonder twijfel met het bloed der rupsjes

voedde.

Den 5''''" Junij waren in mijn aquarium nog twee, enden
11''^" daaraanvolgende nog één rudimentair gevleugeld wijfje

uit de pop te voorschijn gekomen, waardoor het getal der

aan mij bekende vrouwelijke vlindertjes uit het Kolkje tot

achttien klom, waaronder zich geen enkel voorwerp met

normaal ontwikkelde vleugels bevond, hoewel er in den

graad van ontwikkeling dezer organen wel eenig verschil

was waar te nemen. Toen zich daarna geen vlindertjes

meer vertoonden, kwam ik tot de overtuiging dat de voor-

raad poppen in het aquarium uitgeput moest zijn , hetgeen

bij een den 30'''" Junij ingesteld onderzoek dan ook wer-

kelijk het geval bleek te wezen, daar ik behalve eene nog

niet volwassene en eene volwassene rups , die als model

voor afbeeldingen hebben gediend, niets dan spinseltjes met

ledige pophuidjes aantrof. Dat het getal der verkregen

imagines (18, waarvan 13 ? î en ^ i i) niet in overeen-

stemming was met dat der door mij in het aquarium

geplaatste rupsen en poppen (± 40) , liet zich zeer goed

verklaren door de omstandigheid, dat ik van tijd tot tijd

rupsen en poppen waarop zich de liierboven genoemde

schimmelplant vertoonde, uit het aquarium verwijderd had.
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Daar ik de sluipwesp die de rups van Accnlropus tot zijn

slagtoffer kiest gaarne wilde l^ennen , begaf ik mij den

S**'" Julij naar het Kolkje, om te trachten verharde spin-

seltjes, zoo als ik den 14'"" Julij 1870 er een had aangetroffen,

meester te worden. De waterpest {Elodea Canmletisls, ook

wel Anacharis alsinaslrum genoemd) had echter zoozeer de

overhand over den plantengroei verkregen, dat ik slechts

enkele Potomoj/e^o/i- planten kon ontdekken, die mij wel eenige

zeer jonge rupsjes doch niet de gewenschte spinseltjes op-

leverden. Groot was intusschen mijne verrassing, toen ik

een normaal gevleugeld Ac entro ims-W\]ï]e dood op het water

zag drijven en er binnen korten tijd nog een viertal in den-

zelfden toestand aantrof. Bij naauwkeurige beschouwing bleek

dat deze wijfjes geheel met het te Huissen gevangen voor-

werp overeenkwamen , alleen was de kleur der voorvleugels

minder hlaami%Y\]% en het streepje op de dwarsader, hoewel

duidelijk aanwezig, niet zoo donker van kleur. Behalve drie

van deze wijfjes , waaronder een met geheel grijswitte

voorvleugels, nam ik een zes en twintigtal mannetjes mede.

Voorts ving ik dien dag eene oeverwants {Limnohates Slagno-

rum L.), terwijl zij bezig was een levend Acentrojfm-mdinnei\e

uit te zuigen.

Den 8'"" Julij daaraanvolgende herhaalde ik mijn bezoek

aan het Kolkje, doch het mögt mij ook toen niet gelukken

de zoozeer gewenschte met sluipwespcocons bezette spin-

seltjes aan te treffen. Wel vond ik weder eenige jonge

rupsjes, als ook twee mannelijke en tien normaal gevleugelde

vrouwelijke imagines , onder welke laatsten zich een levend

voorwerp bevond ; behalve dit nam ik nog een drietal doode

wijfjes mede. Daar een arbeider , die bezig was met het

afsteken van de kantendes vijvers, mij mededeelde, dat men

den volgenden dag weder met het uitbaggeren beginnen

zou, besloot ik het Kolkje, ten minste in 1875, niet meer

ter wille van de Acetitropus-quB.esiie te bezoeken. Behalve

ten opzigte van de in Aretifrojnis-Yuitium parasiteerende sluip-

wesp , had mijn onderzoek toch ook bevj-edigende resultaten



92 ACENTROPUSNIVEUS OLIV.

opgeleverd. Het aan het Kolkje vinden van normaal ge-

vleugelde wijfjes die met Acentropus latipennis Moeschl.

overeenstemmen, had mijn geloof aan het bestaan van twee

soorten die ieder een eigen vorm van wijfje zouden bezitten

aan het wankelen gebragt, en mij tot Dunning's meening

(het bestaan van eene soort met twee vormen van wijfjes)

doen overhellen , eene meening die na een grondig onderzoek

van al de door mij verzamelde voorwerpen (zoowel man-

nelijke als vrouwelijke) , ook door onzen microlepidopteroloog

P. C. T. Snellen gedeeld wordt.

Het was mij echter nog niet gebleken of elk der beide

vrouwelijke vormen aan eene bepaalde generatie eigen was.

Voor de oplossing van deze vraag had ik mijne hoop gevestigd

op de rupsjes die bij mij in het midden van Junij geboren

waren uit eijeren den 1"^° Junij door rudimentair gevleu-

gelde, uit overwinterde rupsen ontwikkelde wijfjes gelegd.

Deze rupsjes groeiden eerst bijzonder langzaam , later

sneller doch zeer ongelijk, zoodat zij langzamerhand aan-

merkelijk in grootte begonnen te verschillen. Tegen Augustus

waren eenige hunner volwassen en begonnen aanstalten te

maken om zich in te spinnen. Zij hadden dus ongeveer

zes weken noodio' ç^ehad om hunnen vollen wasdom te be-

reiken. Hoeveel malen de rups vervelt voor zij volwassen

is heb ik niet kunnen nagaan.

Den 23'"" Augustus verscheen de eerste imago en wel

een mannelijke, en werd den daaropvolgenden dag door

een tweede voorwerp van dezelfde sexe gevolgd. Dit zijn

tot dusver de eenige imagines die ik van mijn broed rupsen

verkregen heb. De nog overgebleven rupsen betrokken

sedert hare winterkwartieren.

De jonge rupsjer;, den 8''"" Julij door mij uit het Kolkje

meegenomen , leverden mij van 17 Augustus tot 15 September

één rudimentair gevleugeld wijfje en drie mannetjes op.

Ongelukkig echter bezweek dit wijfje zonder gepaard te

zijn en eijei:en gelegd te hebben. Waarschijnlijk zou door

hare kinderen het raadsel zijn opgelost omtrent het verband



ACENTROPUSNIVEIIS OLIV. 93

dat er bestaat tiisschen de beide vormen van wijfjes en de

verschillende generaties. Nu echter kan ik slechts gissen

dat zich uit hen omstreeks het midden van den volgenden

zomer eene generatie oniwikkeld zou hebben, waartoe de

normaal gevleugelde wijfjes behooren ').

Wel had ik ook hier liever waarnemingen dan gissingen

medegedeeld , doch het scheen mij beter toe de reeds gedane

waarnemingen en vooral ook de beschrijvingen der ver-

schillende toestanden bekend te maken , dan te wachten tot

het onzekere in deze zaak zal zijn opgehelderd
,

waarvoor

steUig, het lastige der kweeking in aanmerking nemende,

nog verscheidene jaren vereischt zullen worden.

Door mijne, gedurende de jaren 1870—75 gedane waar-

nemingen, komen wij tot de kennis der volgende

LEVENSWIJZE.

Nadat de rupsen op verschillenden leeftijd in of aan de

voedingsplant (soorten van fonteinkruid, Potamogelon ^), en

wel de jongeren in den stengel, de ouderen tusschen aan-

eengesponnen bladeren, den winter hebben doorgebragt,

beginnen zij zich in het laatst van Maart weder over de

planten te verspreiden. Spoedig daarop spinnen zij twee

Potamogeton-hicideren meestal aan het topeind aaneen, en

houden zich vervolgens daartusschen op, terwijl zij zich

met het niet aaneen gesponnen gedeelte dier bladeren voeden.

Hierdoor gebeurt het somtijds dat het gedeelte, waart usschen

zij huizen , van de plant losraakt , waarna dit echter door

de rups tot voedsel gebruikt of verlaten wordt. Dikwijls

ook, zoowel bij dag als bij nacht, waarschijnlijk wanneer

het voedsel in hare nabijheid verbruikt is, verlaat de rups

1) Zie voor den ontwikkeliiigs-cyclus zoo als ik mij Jicn voorstel het Verslag der

g"»«- Wintervergadering der N. E. V. (Tijdsc/ir. v. En/om. dl. XIX (1876) blz. XCIX),

en TAe Mniomologisfs Monthhj Magazine, vol. XII p. 257.

2) Ik zelf trof de rupsen aan op P. crispus en perfoliaius, Brown behalve op

laatstgenoemde soort ook op P. pectinatus, terwijl Millière ook van P. /«c^/w melding

maakt
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hare woning en laat zij zich aan eenen draad op andere

bladeren neder, of Ijegint langzaam over de planten rond

te kruipen , waarschijnlijk ter opsporing van eene geschikte

plaats om zich eene nieuwe woning te vervaardigen. Vrij-

willig schijnt de rups het water niet te verlaten.

Tegen het einde van April beginnen sommige rupsen zich

in te spinnen, terwijl anderen haren halven wasdom nog

niet bereikt hebben. Het spinsel wordt onder de oppervlakte

van het water tegen of gedeeltelijk in den stengel der

planten meestal in den oksel der bladeren, enkele malen

echter ook aauv de onderzijde van een blad vervaardigd;

het is stevig , helder wit van kleur , en van buiten met

bladstukjes of met het blad in welks oksel het voorkomt,

bekleed.

Omstreeks het midden van Mei beginnen de imagines

der eerste of voorjaars-generatie zich te vertoonen ;
naar het

schijnt kruipen zij tegen den avond uit de pop. Bij dag

zit de mannelijke vlinder slaperig even boven de oppervlakte

van het water tegen stengels van waterplanten, en komt,

opgejaagd zijnde weder spoedig tot rust. In dezen toestand

zijn de sprieten naar achteren teruggeslagen en gedeeltelijk

onder de vleugels verborgen , terwijl de palpen schuin vooruit

naar beneden afhangen ; de vleugels hebben ongeveer den

horizontaal driehoekigen stand van het geslacht Hydrocampa.

Als het donker wordt begint hij echter zeer vlug in wijde

cirkelbogen over den waterspiegel rond te vliegen ,
terwijl

hij zich slechts zelden op het water of op drijvende planten

nederzet. ') De bij deze generatie slechts van vleugelru-

dimenten voorziene wijfjes zijn in staat zoowel in '^) als

1) Dat hij zich evenwel somtijds verder van het water verwijdert, bewijzen de

voorwerpen door de Graaf, Dunning, Cowly en Walker des avonds binnenshuis om

eene lamp vliegende gevangen Ook zagen Knaggs en Mc. l.achlan enkele malen

een mannelijk vlindertje van den waterspiegel loodregt omhoog stijgen, hetgtfen

evenwel volgens laatstgenoemden waarnemer door -eene windvlaag veroorzaakt werd,

terwijl Corbin twee voorwerpen vii\g die tamelijk ving ongeveer 3 of 4 voet boven

de oppervlakte van het water vlogen.

2) Brown zegt (Newman's Zoologist for 1864, p. 8918) te hebben waargenomen,

dat een mannetje vrijwillig onderdook, en na langs een' rüi'«wc'_(/É?('ö/i -stengel geloopeu
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op het water rond te zwemmen
, en worden even als de

mannetjes door licht aangetrokken.

De paring schijnt spoedig na het uitkomen der vlindertjes

op de oppervlakte van het water plaats te grijpen '); ik

nam ten minste eens op een' avond waar, hoe een paar

mannetjes zeer levendig rondfladderden omeen paar wij (j es

die, de spits van het achterlijf opgerigt houdende, op de

oppervlakte van het water dreven. Na de paring duikt het

wijfje onder, en zet hare talrijke langwerpig ronde, geel-

achtig gi'oene eitjes in aaneengesloten rijen op de bladeren

der voedingsplant af. Zij zijn dan tamelijk sterk ingezonken

en helder van inhoud; na eenige dagen wordt de kern

troebel, welke troebeling zicli langzamerhand over den ge-

heelen inhoud uitbreidt; later wordt in ieder eitje een min

of meer niervormig zwart vlekje (een der beide oogen-

groepjes van het embryo) zigtbaar, terwijl ten slotte de

jonge rups in al hare deelen door de eischaal heen duidelijk

is waar te nemen.

Ongeveer veertien dagen nadat de eitjes gelegd zijn komen

de eerste rupsjes door eene in de schaal gebeten opening

te voorschijn en begeven zich tusschen de vliezen die den

stengel der Poiamogeton-T^ldLUien omgeven ,
of verspreiden

zich over de bladeren met welker bladmoes zij zich weldra

beginnen te voeden. Na verloop van eenige dagen boren

sommige rupsjes zich in den stengel of in de middelnerf

der bladeren en knagen daarin gangen. Op welken leeftijd

zij deze gangen verlaten kan ik niet met juistheid zeggen;

wel heb. ik opgemerkt dat men ze slechts in vrij jeugdigen

toestand daarin aantreft. De meeste rupsjes echter blijven

zich op de bladeren ophouden , buigen het topeind daarvan

te hebben, weder boven kwam zoniler dat zijne vleugels uat waren. —Kolenati zegt

{Wiener Eniomoloyisclie Monatschrifi Bd. Il (18.Ó8) S. 882) dit onderduiken van

ecu wijfje te hebben waargenomen zonder evenwel te vermelden of dit wijfje rudimentair

dan wel normaal gevleugeld was.

1) Volgens iJeutte eehter zwemt het wijfje bij de paring onder water en trekt

zelfs het mannetje met zich onder.
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om of bijten een min of meer half cirkelvormig stukje uit

den rand , spinnen dit op de bladschijf vast en houden zich

in de op deze wijze vervaardigde woning op, zich voedende

met het bladmoes dat onder hun bereik valt. Op tateren

leeftijd vervaardigt de rups zich eene woning door twee

bladeren meestal aan het topeind langs de randen aaneen

te spinnen.

Op jeugdigen leeftijd groeijen de rupsjes bijzonder lang-

zaam , later sneller doch zeer ongelijk , zoodat zij langza-

merhand aanmerkelijk in grootte beginnen te verschillen.

Na ongeveer zes weken heeft een gedeelte der rupsen zijn'

vollen wasdom bereikt, spint zich op boven beschreven

wijze in, en levert na ongeveer drie weken de imagines op

(ook van deze tweede generatie schijnen de wijfjes rudi-

mentair gevleugeld te zijn) , terwijl de overige rupsen slechts

langzaam voortgroeijen en den winter overblijven, om in

het volgende jaar weder de imagines der eerste of voor-

jaars-generatie op te leveren. De wijfjes der tweede of

naj aars-generatie leggen na bevrucht te zijneijeren, waaruit

nog hetzelfde jaar de rupsjes zullen te voorschijn komen,

die in vereeniging met de in haren groei achterlijk gebleven

rupsen der vorige generatie overwinteren. Terwijl uit de

laatstgenoemden imagines der voorj aars-generatie zullen

ontstaan, zullen de eersten, daar zij op jeugdiger leeftijd

overwinteren, later in den zomer eene generatie (zomer-

generatie) opleveren , waartoe waarschijnlijk de normaal

gevleugelde wijfjes behooren. De van deze wijfjes stam-

mende rupsen zullen vermoedelijk allen overwinteren , ^)

en de daaruit ontwikkelde imagines in het volgende jaar

een deel der voorj aars-generatie uitmaken Hieruit zou dan

volgen dat onder de overwinterende rupsen afstammelingen

gevonden worden van de voorjaars-, zomer- en najaars-

generatie.

1) Het is ook zeer denkbaar dat soininineu dezer rupsen sneller, en anderen der

in liet najaar geborenen langzaam zullen groeijen , zoodat juist niet alle in het laatst

van Junij uitkomende vlinders noodzakelijk van dezelfde teelt afkomstig moeten zijn.

(Snellen)
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Van de normaal gevleugelde wijfjes kan ik slechts mede-

deelen dat zij even als de mannetjes en de rudimentair

gevleugelde wijfjes door licht worden aangetrokken. Stainton

en Aghina toch vingen ieder een voorwerp dat op het licht

eener lamp was afgekomen , en dat, even als de onder de-

zelfde omstandigheden gevangen mannetjes, over de tafel

waarop de lamp stond, zeer wild rondvloog.

Als vijanden der rups heb ik leeren kennen eene kleine

roode waterspin ( Hydrachna f ) en eene Ichneumonide
,

welker larf zich in het popje des vlinders inspint; als

die der imagines eene op de oppervlakte van het water

levende spinsoort, eene oeverwants {Llmnohates Stagno-

rum L.) en visschen, waarbij waarschijnlijk nog do meer-

vledermuis ( Vespertilio dasycneme Boie) gevoegd zal moeten

worden. Of de vroeger reeds genoemde schimmelplant

(Saprolegnia monoica) de oorzaak of een gevolg is van den

dood der embryonen , rupsen en poppen , waag ik niet

te beslissen. *)

Volge nu de

BESCHRIJVING DER VERSCHILLENDETOESTANDEN.

Ei. —Dit is groenachtig geel van kleur en langwerpig

rond van vorm met zeer stompe uiteinden. De schaal is

van uiterst fijne langsgroeven voorzien , waardoor zij zich

bij vergrooting overlangs gestreept voordoet.

Rnps. —Pas uit het ei gekomen is zij ongeveer een

mihimeter lang. De kop en het nekschild zijn alsdan

merkbaar breeder dan de volgende segmenten , die op hunne

beurt weder naar achteren trapsgewijs in breedte afnemen. De

kop, het aan den achterrand boogvormig afgeronde, nog

niet in tweeën gedeelde nekschild , de borstpooten en een

vlekje op de staartklep zijn donker bruinachtig grijs; de

mond is helder bruin; de oogjes staan in een min of meer

1) Uat waterspimieu jagt op de imagines makeu is ook door Mc. Lachlan en

Corbin waargenomen; de laatste schrijver noemt voorts nog als vijanden van Acen-

tropus een kleine roodachtige loopkever (naar hij meent Calathm mollis of C. me-

lanoccp/ialus) en eeu klein bloeJzuigerachtig diertje.

7
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ïiiervormig zwart vlekje bijeen; de randen der wangen en

de hakenkransjes of zooitjes der vier paren buikpooten en

der naschuivers zijn bruinachtig zwart. Het overige gedeelte

van het ligchaam is kleurloos en doorschijnend, zoodat de

ligchaamsinhoud duidelijk zigtbaar is.

Na de eerste vervelling wordt de grijze kleur van de

verschillende deelen lichter, terwijl het vlekje op de staart-

klep bijna geheel verdwijnt. Het nekschild heeft een'

gegolfden achterrand verkregen en vertoont over het midden

een spoor van het deellijntje.

Op lateren leeftijd (het is mij niet mogelijk geweest de

overige vervellingen na te gaan) is de kleur van het rupsje

groenachtig geel. Het nekschild is door een kleurloos bandje

volkomen in tweeën gedeeld, en zijn flaauw gegolfde ach-

terrand is donker vuilbruin. De grijze kleur van den kop,

het nekschild en de borstpooten is nog lichter geworden,

terwijl het vlekje op de staartklep geheel verdwenen is.

Aan iedere zijde van den kop zijn nu twee oogjes van de

overigen afgezonderd; deze zijn zwart, die welke in een

groepje vereenigd zijn gebleven, bruin van kleur. Het

nageltje der borstpooten en de haakjes der buikpooten en

naschuivers zijn helder bruin.

In volwassen toestand is de rups 10 à 42 mm. lang, in

het midden dikker dan aan de einden, dus spoelvormig,

hetgeen in den regel bij de rupsen der Pyraliden het geval is
,

overigens rond. De kleur is geel met eene eenigszins groene

tint; daar de huid doorschijnend is, schemert het gebruikte

voedsel door , terwijl de luchtbuizen als zilverglanzige draden

zigtbaar zijn; bij aanwending van eene sterke vergrooting

blijkt de huid met digt opeen^taande kleine tepelvormige

wratjes bedekt te zijn. De kop en het nekschild zijn hoorn-

achtig en bleeker van kleur dan het overige Ugchaam ; ook

hebben deze deelen eene bruinachtige tint; de grenslijnen

der wangen blijven echter donker en het deellijntje van

het nekschild kleurloos. De bovenkaken zijn helder roest-

bruin en met drie groote en twee kleine tanden gewapend.
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De beide op zich zelf staande oogjes zijn zwart, die welke

tot een groepje vereenigd zijn, bruin, üe kleur der borst-

pooten komt met die van het ligchaam overeen
, terwijl de

nagel tj es helder bruin zijn. Ook de haakjes der vier paren

buikpooten, die een' aan de binnenzijde afgebroken krans

vormen, en die der naschuivers hebben deze kleur. Be-

halve de kop en het nekschild zijn alle segmenten van

dwarse huidplooijen voorzien. Als naar gewoonte zijn er

negen paar stigmata aanwezig, die op de gewone plaats,

d. i. op den eersten en op den vierden tot en met den

elfden ring, voorkomen; zij zijn cirkelrond van vorm en

bruin van kleur ; die van de middelste ringen zijn de

grootsten, die van den elfden ring uiterst klein. Het getal

der wratjes of stippen op de ringen (onderscheiden in

vierhoekstippen, zijstippen en buikstippen ') wijkt door

het ontbreken van een der zijstippen van het normaal getal

af. De stippen zijn bruin en dragen ieder een meer of

minder lang, slechts aan de basis gekleurd borstelhaar.

De vierhoekstippen loopen op den tweeden, derden on

laatsten ring in ééne lijn, en sluiten zich aan de zijstippen

aan; op den vierden tot en met den elfden ring zijn zij

in den vorm van een vierhoek geplaatst; de beide voorste

stippen zijn echter uiterst klein en vallen daarxloor weinig

in het oog. Van de zijstippen schijnt die, welke achter

het stigma op de stigmataalstreep moest voorkomen , te

ontbreken. De buikstippen bevinden zich op de gewone

plaats. Op den kop en het nekschild komen nog enkele haren

voor, terwijl men er op het midden van de staartklep twee
,

en langs den achterrand daarvan zes waarneemt.

Pop. —Deze is helder bruin van kleur , op de rugzijde

donkerder dan op de buikzij de; naar achteren loopt zij

tamelijk puntig toe, terwijl de segmenten van het achterlijf

flaauw ingesnoerd zijn. Het opmerkelijkst aan haar zijn

drie paar kegelvormig uitpuilende stigmata , en wel een

1) Zie de noot op blz. 12 van het eerste deel der tweede serie van Scpp's > Ne-

derlandscke Insecteu naar hunne aanmerkelijke huishoudmg » euz.



100 ACENTROPUSNIVEUS OLIV.

paar op het tweede , derde en vierde achterlij fsegment ;

vooral ook door hun' donkerbruinen rand loopen deze organen

dadelijk in het oog; de overige stigmata (een paar op den

prothorax en op het vijfde , zesde ,
zevende en achtste

achterlij fsegment) zijn lijnvormig. Op den kop neemt men

drie paar doorntjes waar, als: een paar op het voorhoofd,

op den schedel en op het achterhoofd. Op het voorhoofd

en op het achterhoofd staan deze doorntjes digter bijeen

dan op den schedel, terwijl de afstand tusschen het voorste

en middelste paar grooter is dan die tusschen het middelste

en het achterste. Op de segmenten van het achterlijf komen

enkele fijne haartjes voor, op het voorlaatste segment zijn

zij echter sterker ontwikkeld. Het laatste segment is van

negen paar ') tamelijk lange , aan het eind haakvormig

omgebogen borstels voorzien , welker rangschikking men

beter door de afbeelding dan door eene omschrijving zal

leeren kennen. Zonderling is het , dat de vrouwelijke pop,

die behalve door den breederen bouw ook door een klein

verschil in de knobbels op de buikzijde van het anaalseg-

ment van de mannelijke pop te onderscheiden is, voor de

beide vormen van wijfjes normaal ontwikkelde vleugel-

schceden bezit; bij die poppen welke een rudimentair ge-

vleugeld wijfje, zullen opleveren , wordt echter slechts een

klein gedeelte der vleugelscheeden door de vleugels in beslag

genomen ,
hetgeen vooral in het oog loopt bij poppen waaruit

de imago spoedig te voorschijn zal komen , daar de vleugels

dan door hunne donkere kleur gemakkelijk te onderschei-

den zijn.

Imago. ^) —« Daar de beide sexen tamelijk verschillen , zoo

zal ik eerst den man beschrijven. Ik heb van dezen 58 door den

heer Ritsema gevangen en gekweekte voorwerpen voor mij.

De kleinste gevangen exemplaren hebben 11 mm. vlugt
;

1) Bij eene enkele vrouwelijke pop nam ik tien paren vau deze haakjes waar.

2) Op mijn verzoek heeft de heer P. C. T. Snellen het beschrijven van het

volkomen insect op zich genomen ; de door hem geleverde beschrijvingen neem ik

woordelijk over.



ACENTROPUSNIVEUS OLIV. 101

het grootste , bij Arnhem gevangen , 16 mm. ,
• terwijl de

meest.en zich tiisschen 12| —13| mm. bewegen. Bij de

Arnhemsche exemplaren komen de grootsten voor ; de Tesse-

laars zijn niet kleiner dan die van den duinkant. De kop

is klein met afgeronden , vrij vlakken schedel en aangezigt
;

dit laatste is ongeveer zoo breed als de zwarte , naakte

oogen , en de geheele kop met korte , digte
,

glad afgescho-

ren grijsgele of lichtgrijze beharing bedekt. De zuiger-

rudimenten zijn zeer moeijelijk te zien ; beter de stompe

onderkaaksvoelers of bijpalpen. De lipvoelers zijn ruim

anderhalfmaal zoo lang als de kop , dik , drieledig
,

geel

gekleurd , doch even als de bijpalpen , ijl met korte , stijve

zwarte haren bezet. Het wortellid is het kleinste , het

langwerpig-ovale derde het grootste. Sprieten ter lengte

van twee derden der voorvleugels , donkergrijs , met vrij

groot
,

plat ,
vierkant grondstuk. De leden van de schaft

zijn tot een derde ongeveer vierkant; verderop worden zij

smaller en hoe langer hoe duidelijker ovaal, zoodat de spriet

tegen de punt op een snoer van eijerdoppen gelijkt. Hij is

zeer kort en gelijkmatig behaard. Halskraag zeer klein
,

met eenige lichtgrijze haren bezet , die achter den kop op-

rijzen. Thorax groot , ovaal , sterk gewelfd
,

glad donker-

grijs beschubd. Schouderdeksels smal , doch zoo lang als

de thorax en lichtgrijs. Vleugels lang en smal, de voor-

vleugels met vlakken , op twee derden zelfs iets ingedrukten

voorrand , zeer spitse punt en schuinen
,

gelijkmatig afge-

ronden achterrand , die zonder afscheiding in den binnen-

rand overgaat. De verhouding van lengte en breedte staat

als ongeveer 6 tot 2 , voor de eerste de voorrand gemeten

zijnde en voor de tweede een e loodregte lijn van den voor-

rand naar het einde der bihnenrandsader. Ik merk hierbij

op , dat de kleinste exemplaren duidelijk scherper gepunte

voorvleugels hebben dan de grooteren. Dit gaat echter zeer

ongevoelig toe. De achtervleugels hebben den vorm van

het vierde eener ellips met afgeronde punt en staarthoek.

De beschubbing is fijn en zit zeer vast ; de schubben schijnen
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den gewonen vorm te bezitten , namelijk breed en kort.

De kleur der voorvleugels varieert , ook bij gave
,

gekweekte

voorwerpen , van zeer licht grijswit tot lichtgrijs
; steeds

echter is de vleugelwortel min of meer grijswit. Teekening

in den vorm van dwarslijnen of dien der gewone vlekken

is niet aanwezig ; alleen is de d warsader iets dikker en

soms donkerder beschubd , zoodat daardoor een flaauw
,

halvemaanvormigmiddenteeken wordt gevormd; verder zijn

di franjelijn en adereinden donkerder, bruinachtig. Einde-

lijk bevindt zich aan den voorrand , bij een derde begin-

nende , dan tot twee derden iets verbreed en den voorrands-

hoek der middencel bereikende , om dan verder tot de

vleugelpunt weder te versmallen , eene donkerder streep
,

die donkergrijs , soms bruingrijs of iets okerkleurig is

en uit grovere en digtere beschubbing bestaat. Deze don-

kere streep loopt vooral bij de grijswitte exemplaren in het

oog. De achtervleugels en de geheele franje zijn zuiver

wit , de franjelijn en adereinden ook op de achtervleugels

iets bruinachtig.

« Op de onderzijde zijn de voorvleugels bij de donker ge-

kleurde exemplaren bleekgrijs en de achtervleugels wit
;

bij de witgrijzen is de geheele onderzijde wit ; bij allen' de

voorrand der voorvleugels fijn donker okergeel; diezelfde

tint vertoont zich., doch in mindere mate
,

langs den

achterrand der voor- en om de punt der achtervleugels.

« Tot de vleugeladeren overgaande , merkt men op dat de

midden cel der voorvleugels aan haren wortel zeer smal is

en naar achteren iets verbreed met afgeronden achterrand
;

?ij heeft niet ten volle twee derden der vleugellengte. Uit

haar ontspruit ader 2 bij ,
doch duidelijk vóór haren bin-

nenrandshoek en loopt vrij steil naar beneden; 3 ontspruit

uit den binnenrandshoek , tweemaal zoo ver van 2 als van

4 ;
deze en 5 komen bijna uit één punt en 3—5 divergeeren

eenigszins tegen den achterrand. Niet zoo ver van de

takken der middenader als gewoonlijk bij de Pyraliden
,

doch altijd nog door eene duidelijke tusschenruimte van
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ader 5 gescheiden , ontspringen verder ader 6 en 7 uit de

bovenhelft der dwarsader en loopen in den achterrand uit
;

8 en 9 gesteeld in den voorrand ; 10 en 11 parallel met 8

en 9, doch niet 'zeer schuin, ontspruiten uit den voorrand

der middencel en loopen vrij in den voorrand, terwijl de

aan het eind iets gezwaaide costaalader een weinig langer

dan de halve vleugel is. Aan het eind der vleugelvouw

bevindt zich tegen den achterrand het niet ongewone begin

eener tweede binnenrandsader , die echter spoedig ophoudt,

en onder den wortel van ader ia het bij de Pyraliden en

Equitinen voorkomende adersprankje.

(( In de achtervleugels is de middencel iets breeder
; ader

2—5 staan iets verder uiteen, doch zijn ongeveer eveneens

als in de voorvleugels ; 2 is echter meer horizontaal. Na

ader 5 wendt de dwarsader zich wortelwaarts en gaat on-

gevoelig in het vleugelvlies te loor ; eerst boven de helft

der middencel komt zij weder te voorschijn , aanvankelijk

als eene plooi en dan duidelijker bij de plaats waar ader

6 ontspringt. Deze begint vrij ver van ader 7 , in plaats

van zoo als bij Botys en Hydrocampa uit één punt met die

ader te ontspruiten. Ader 7 ontspringt uit den voorrands-

hoek der middencel , doch vereenigt zich dadelijk met de

zeer digt langs den fijnen voorrand der middencel loopende

ader 8. Die vereeniging is zeer volkomen
; beide aderen

versmelten tot eenen stam , die zich eerst digt bij de vleu-

gelpunt weder in tweeën splitst , waarbij men opmeikt dat

de bovenste tak (ader 8) soms naauwelijks zigtbaar is en

men dus , even als Herrich-Schatïer bij het door hem be-

schreven wijfje van Latlpennis, in de achtervleugels sleclits

7 aderen vindt ; de binnenrandsaderen als gewoonlijk voor

ééne gerekend. Het vleugelhaakje is duidelijk en aan de

voorvleugels op de gewone wijze beve^-tigd.

« De pooten zijn niet bijzonder lang of dun ; daarin ver-

schilt A. niveus van de vlinders der mede waterlievende

genera Hydrocampa , Caladysta en Parapoynx. Zij zijn glad

beschubd en noi-maal gevoi-nid en oj) de bekende plaatsen
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met de gewone doch zeer korte sporen gewapend , die

bovendien na den dood van het dier meest digt tegen den

poot hggen. Aan de voorpooten ziet men den bij de Lepi-

doptera voorkomenden, hier goed ontwikkelden scheendoorn.

Verder dragen de midden- en achterscheenen bij gave voor-

werpen lange fijne witte haren , die echter spoedig verloren

gaan. De kleur der pooten is geelachtig , aan de buiten-

zijde der heupstukken , dijen en scheenen zwartgrijs.

« Het achterlijf is tweemaal zoo lang als de achtervleugels,

plat , vrij breed , de rug aan den wortel grijswit , verder

donkergrijs met fijn witgrijzen achterrand der ringen
,

terwijl de drie vrij lange kleppen , die de genitaliën bescher-

men ,- geelachtig zijn, even als de buik. De borst is grijswit.

« Van het wijfje heb ik 7 exemplaren met geheel ontwik-

kelde vleugels voor mij , allen door den heer R. op 3 en

8 Julij bij Overveen gevonden , en 15 exemplaren met

vleugelrudimenten , waarvan 2 op 20 Mei bij Overveen zijn

gevangen, 12 tusschen 20 Mei en 11 Junij uit Warmo.nd-

sche en Overveensche rupsen zijn gekweekt en een den
248ten

jyjjjj yj^ eene Warmondsche rups.

« Van de volkomen gevleugelde wijfjes is slechts een exem-

plaar levend gevangen en voor uitzetting vatbaar ; de ande-

ren dreven dood op het water en zijn , met ééne uitzondering,

zonder nut voor de beschrijving der vleugels.

«De wijfjes zijn allen veel grooter en dikker van lijf dan

de mannen , en de volkomen gevleugelde overtreffen hen

ook in de vlugt , daar deze ill —18 mm. bedraagt. Bij alle

wijfjes zijn de palpen slechts zeer korte stompjes , niet

langer dan een vierde der oogen , en de sprieten ook veel

korter en dunner dan bij de mannen. De voorvleugels

hebben in plaats van een' vlakken , een' zeer sterk naar

buiten gebogen voorrand
, en de donkere plek langs diens

tweede helft is, hoewel aanwezig, veel dunner beschubd en

lichter. De kleur is geheel gelijkmatig lichtgrijs met donkerder

franjelijn en de d warsader bij geen der beide exemplaren

donkerder. De nervuur is dezelfde als bij het mannetje,
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doch de aderen zijn minder opeengedrongen. De pooten zijn

iets dunner en de sporen naauwelijks zigtbaar. Het achterlijf

is op de bovenzijde alleen in de zijden van den eersten

ring grijfiwit; overigens donkergrijs met grijswitten buik,

stomp, met meer of min uitstekenden eijerlegger. Van

deze twee voorwerpen wijkt een volkomen gevleugeld exem-

plaar door den heer Aghina bij Huissen gevangen
,

slechts

door een duidelijker middenteeken der voorvleugels af.

«Wat de voorwierpen met vleugelrudimenten aangaat, deze

komen , behalve in de vleugels , ten opzigte van den bouw

der ligchaamsdeelen met de volkomen wijfjes overeen ; de

vleugelstompjes variëeren van naauwelijks een vierde der

lengte van het lijf tot bijna de helft, en zijn zeer smal en

spits. Sommige exemplaren zijn wel de helft langer en

dikker van lijf dan de beide volkomen gevleugelden ; ik ver-

onderstel dus dat ook bij dezen exemplaren van nog belangrijk

grooter vlugt voorkomen ').

« Naar de beschrijving van de kleur bij Olivier moeten de

grijswitte exemplaren als type worden beschouwd, en de

grijzen als variëteit. Of ook wijfjes met grijswitte voor-

vleugels voorkomen is mij onbekend ; een der dood gevonden

wijfjes heeft wel die kleur, doch de vleugels zijn zeer van

schubben ontbloot , zoodat de lichtere tint wel alleen door

verbleeking kan zijn ontstaan. »

Het volgende schreef de heer Snellen neder betreffende de

PLAATSING IN HET SYSTEEMEN SYNONYMIE.

(( Kan het ons niet bevreemden , dat de ontdekker van dit

insect het in 1791 voor eene Phryganide hield, zoo is het

toch verwonderlijk dat er later, nadat de geleerde West-

wood zoo duidelijk had aangetoond dat Oli vier 's Phryganea

nivea een Lepidopteron was , nog pogingen werden aange-

1) Zeer opmerkelijk is ook hetgeen ik aan een levend rudimentair gevleugeld

wijfje bij den heer R. waarnam, namelijk het uitsteken van de drie eerste paren der

stigmata des achterlijfs; deze vertooneu zich tepelsgewijs. Ue overige vier paren z\jn

als gewoonlijk (zie pi. 6 f. 13).
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wend om deze m. i. volkomen uitgemaakte zaak op nieuw

in twijfel te doen trekken. Onklare begrippen omtrent de

kenmerken van de orden der insecten en misschien zucht

tot tegenspraak; zullen waarschijnlijk wel de hoofdoorzaken

geweest zijn van het handhaven der stelling
, dat het dier

tot de Phryganiden (Trichoptera) behoorde. Hoe naauw-

keuriger men toch het volmaakt insect beschouwt , des te

vaster wortelt de overtuiging, dat men met een' tamelijk

normaal gevormden vlinder te doen heeft , die ongelijk

veel minder overeenkomst met eene Phryganide heeft dan

sommige andere Lepidoptera , b. v. de Micropteryglna.

Hoewel van den zuiger slechts rudimenten te zien zijn
,

zoo wijst de bouw der lip- en onderkaaksvoelers duidelijk

op eene verwantschap met de PyraUden-genera Chilo , Scir-

pophaga en Schoenobius ; de vleugelvorm vooral heeft over-

eenkomst met die van de vlinders der beide laatstgenoemde

genera, de bekleeding is volkomen schubvormig, en onder-

zoekt men eindelijk de nervuur , dan blijkt het ten duide-

lijkste dat deze geheel en zeer ondubbelzinnig die der Py-

raliden is. Men vindt namelijk in de achtervleugels drie

binnenrands-aderen en de eigenaardige verbinding van ader

7 en 8 , die , behalve bij de Pyralidina , alleen bij de Gy-

matophorina
, Lasiocampina , Drepanulina en Siculina voor-

komt. Bij deze vier familiën hebben de achtervleugels

echter ten hoogste twee binnenrandsaderen. Zeer duidelijk

is ook het adersprankje onder de binnenrandsader der voor-

vleugels
, dat mede , behalve bij de Pyralidina , alleen bij

de Rhopaloceren-familie der Equitina voorkomt.

« Wat nu de betrekking van Acentropus niveus tot de ove-

rige Pyraliden aangaat , zoo is zelfs nog door grondige

'onderzoekers van den laatsten tijd , zoo als von Heinemann

en Dr. A Speijer , het ontbreken der sporen aan de mid-

den- en achterpooten als eene zeer belangrijke afwijking

van den Pyraliden-type beschouwd , en , indien dit ont-

breken inderdaad plaats vond , met regt. Onderzoekt men
echter de, —het zij in het voorbijgaan herinnerd , —geheel als
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bij de gewone Lepidoptera gevormde pooten met een sterk

vergrootglas , dan ziet men , althans bij de mannetjes ,
zeer

duidelijk dat de gewone sporen wel is waar klein en niet

altijd even lang , maar toch bij gave voorwerpen steeds

aanwezig zijn. Bij de wijfjes zijn de sporen echter zeer

rudimentair en moeijelijk te ontdekken. Ook het naar be-

neden omgekrulde der lipvoelers , waarop Speijer als iets

bijzonders wijst , vindt men niet bij alle doode exemplaren
;

bij velen hangen zij regtuit naar beneden.

« In de pooten of palpen ligt dus , dunkt mij
,

geene ge-

noegzame reden om voor Acentropus eene subfamilie bin-

nen den kring der Pyraüden te vormen , daargelaten dat

subfamiliën in de Pyraliden toch moeijelijk behoorlijk kunnen

worden afgebakend. Dat de generieke naam Acentropus

door het vinden der sporen geheel ongepast wordt, is reeds

door anderen opgemerkt , doch ik ben te zeer voor het

handhaven der prioriteits-regten in de nomenclatuur ,
om

daarom eene verandering noodzakelijk te keuren.

« De nervuur , waarop als het belangrijkste bij de classifi-

catie der Lepidoptera Heterocera steeds het eerst moet

gelet worden, verwijst Acentropus tot de Pyralididae van

Lederer, en wel meer bijzonder tot die van zijne genera

23—187 , omdat ader 6 en 7 der voorvleugels beiden uit

de dwarsader ontspringen. Een belangrijk verschilpunt met

die genera wordt echter in de aderen der achtervleugels

gevonden. Men merkt aldaar op, dat ader 6, in plaats

van bijna uit één punt met de met ader 8 verbondene ader

7 te ontspringen, namelijk geheel bovenaan de middencel,

tamelijk ver van den voorrandshoek dier cel , op twee derden

van haren achterrand ontspruit. Deze plaatsing van ader

6 komt bij de Pyralidina zeer zeldzaam voor en is het

hoofdkenmerk , waardoor het genus Acentropus zich van de

genoemde 165 genera onderscheidt. Hierbij komen, als

verdere eigendommelijkheden , de rudimentaire zuiger en

korte sporen en , ofschoon van minder belang , ook het ont-

breken der ocellen. Buitendien bezit het genus Acentropìis
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nog eene andere eigendommelijkheid
, die, voor zoover ik

weet , bij geen arider Pyraliden-genus voorkomt. De wijf-

jes van de
,

misschien wel eenige
, Europesche soort , zijn

ten opzigte van de ontwikkeling der vleugels niet constant.

Naast voorwerpen , waarbij die organen volkomen ontwik-

keld zijn
, komen exemplaren voor

, bij welke de vleugels

zeer rudimentair zijn. Zulk eene variatie in de ontwikke-

ling der vleugels is bij de Lepidoptera zoo niet eenig , dan

toch hoogst zeldzaam. Soorten waarbij de wijfjes slechts

rudimenten van vleugels bezitten, zijn er in aantal, en bij

sommige voorwerpen (b. v. Y3.nHiberniaprogemmariaE.uhn. ?)

varieert de lengte dier rudimenten vrij wat , doch nooit

zoozeer dat de vleugels ook maar tot de volkomen ontwik-

keling naderen.

« Met de hierboven zoo getrouw mogelijk beschrevene tot

heden bekend geworden inlandsche voorwerpen
, die bijna

allen door mijne handen zijn gegaan, komen in grootte en

bouw 12 Engelsche en 5 Russische voorwerpen overeen , die

ik van baron von Noleken ontving. In kleur vertoonen de

Russen geen verschil met de Nederlanders ; de Engelsche

exemplaren zijn zeer oud en beschadigd en blijven dus

buiten aanmerking. Ik kan echter tot geene andere gevolg-

trekking komen , dan dat allen tot ééne species behooren
,

die ik voor Olivier's Phryganea nivea houd.

« Baron von Noleken heeft in de Stelt. Ent. Zeit. 1869
,

pag.

275 , het vermoeden geuit , dat behalve Niveus nog zes andere

Europesche soorten van Acentropus zouden bekend zijn en

getracht deze te karakteriseeren , hierbij uitgaande van de

veronderstelling , dat de door hem en anderen aangeduide

punten van verschil werkQlijk en steeds aanwezig zijn.

Wat vooreerst de Phryganea nivea van Olivier aangaat
,

wiens korte beschrijving door hem geheel wordt aangehaald
,

zoo betwijfel ik zeer dat men het hier met de beschrijving

der vleugels : « blanches sans taches », zoo naauw moet

nemen. De grondkleur der voorvleugels varieert en er zijn

grijswitte voorwerpen , welker vleugels men bijna wit mag
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noemen. Alle redeneeringen op wijfjes met volkomen vleu-

gels en op die met vleugelrudimenten gebaseerd , vervallen

dunkt mij door de waarnemingen van den heer Ritsema
;

het ontbreken van eene fijne witte beharing der achter-

scheenen is alleen een gevolg van het afvliegen. Bijoogen

kan ik bij de Russische exemplaren , die op de vliegplaats

van Kolenati's Acentropus Newae gevangen zijn , zoo min

ontdekken als bij mijne andere voorwerpen , en wat de

sporen aangaat , zoo heb ik boven aangemerkt dat zij ook

bij de mannen in lengte varieeren , over het geheel klein

zijn en digt tegen de schoenen liggen , zoodat men hen

wel over het hoofd kan zien. Acentropus Hansonl Steph.
,

Garnonsii Curt. , Badensls en Germanicus von Noleken en

Newae Kol. zullen dus allen als synonymen met Nirea

Olivier moeten worden vereenigd.

«Buitendien heeft Möschler {Wien. Ent. Monatschr. IV,

p. 55) nog eene zevende soort beschreven, te weten Acen-

tropus latipennis van Sarepta, die ook door Herrich-Schäffer

in zijne Neue Schmetterlinge, p. 31, fig. 155, is beschreven

en afgebeeld. Hetgeen beide schrijvers van deze soort zeg-

gen te zamen vattende , vindt men dat zij van Niveus moet

verschillen : 1*^. door breedere voorvleugels met gebogen

voorrand ;
2°. geheel bruingrijs achterlijf; 3^. kleinere pal-

pen ;
40. behaarde midden- en achterscheenen ;

5'. behaarde

middentarsen ;
6^. kortere , dunnere , naauwelijks behaarde

sprieten. Punt 1 , 3 en 6 zijn juist die , waardoor ook de

beide sexen van Niveus zich van elkander onderscheiden.

Het komt mij dus als vrij zeker voor , dat hier niet dezelfde

sexen , maar een man van Niveus en een wijfje der nieuwe

soort met elkander zijn vergeleken. Deze drie punten kun-

nen dus buiten beschouwing blijven , te meer , omdat een

Sareptaner man van Latipennis , dien ik van Dr. Staudinger

ontving , ten opzigte van hen eigenlijk in geenen deele van

mijnen Niveus mas verschilt. Wel is het iets breed- en

stomp vleugeliger dan de kleinste mannen , doch met het

grootste vergeleken', dat door de zachtste overgangen met
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de anderen is verbonden , vind ik zelfs dit laatste nog

stompvleugeliger dan Latlpennis. Beharing der scheenen

wordt ook bij Niveus gevonden , wanneer de exemplaren

gaaf zijn. Eene beharing der tarsen kan ik echter zoo min

bij mijn zeer gaaf mannetje van Latlpennis als bij een der

voor mij staande Niveus mares vinden ; zij was echter zeer

duidelijk te zien bij het levende wijfje , waarvan ik boven

sprak , en bevondt zich aan de midden- en achtertarsen.

Zonder twijfel helpt zij , even als de beharing der schee-

nen , het wijfje in het zwemmen. Er blijft dus alleen

de kleur van het achterlijf over. Dit is op de bovenzijde

bij al mijne exemplaren van Niveus als boven beschreven

en gelijk Olivier opgeeft , terwijl het bij mijn Latlpennis

aan wortel en punt grijswit en verder grijsachtig okergeel

is. Hoewel nu in dit opzigt duidelijk van Niveus verschil-

lende , merk ik toch ook weder eene afwijking van Möschler's

woorden op, die het achterlijf bruingrijs noemt , maar ik zou,

wel verre van daarin grond voor het specifiek verschil te

vinden , eer geneigd zijn om aan te nemen dat de Sarep-

taner exemplaren in de kleur van het achterlijf eenigszins

veranderlijk zijn en welligt aldaar ook duidelijke overgan-

gen naar onze West-Europesche voorwerpen voorkomen.

«Mijn exemplaar van Latlpennis heeft een zeer duidelijk

middenpunt op de voorvleugels , terwijl dit bij Niveus mas

geheel ontbreekt of slechts flaauw is ; het door den heer

Aghina gevangen wijtje bezit het echter zeer duidelijk , en

dit belet mij aan het sterk uitgedrukte middenpunt van

het Sareptaner voorwerp veel gewigt te hechten.

« Mijns inziens staan dus ook de soortsregten van Latlpennis

op vrij losse schroeven , en is het gevoelen ,
dat al de tot

dusverre beschreven Acentropl slechts eene soort uitmaken
,

niet ongegrond."

Tot dusver de heer Snellen. Ik voeg hier nog bij dat

door Dunning {Trans. Ent. Soc. of London 1872
,

pag. 152)

de synonymie op de volgende wijze was vastgesteld :
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LEPIDOPTERA PYRALIDINA.

Fam. ACENTROPODIDAE.

AcEiNTROPODiDAE , Wocke , Catalog der Lepiclopteren des

europäischen Faunengebiets. 1871
, p. 216 (Acentropidae

,

Stephens , lUustr. of Brit. Entom. Mand. vol. VI (1836/37)

pag. 150 ;
Agentridae , Speyer , Stett. Ent. Zeitung. 1869

,

p. 405).

Gen. Acentropus.

Acentropus, Curtis, Brit. Ent. vol. XI (1834) n°. 497.

{Acentria , Stephens , Syst. Cat. of Brit. Ins. Mand. (1829)

p. 316; Zancle , Stephens, Nomencl. of Brit. Ins. sec. ed.

(1833) col. 118).

Sp. 1. Acentropus niveus.

Phryganea tiivea , Olivier, Encycl. Method. Ins. torn. VI.

pag. 536, 549. n°. 42 (1791) i.

Acentria nivosa , Stephens , Sijst. Cat. of Brit. Ins. Mand.

p. 316 (1829). ê , sine descrip.

Zancle Hansoni , Stephens , Nomencl. of Brit. Ins. sec. ed.

col. 118 (1833). ? alls amplis , sine descrip.

Acentropus Garnonsii , Curtis , Brit. Ent. vol. XI nO. 497

(1834). <?
; Proceed. Ent. Soc. of London. 1854

, p. 24 , ? alls

abortivis.

A. niveus , Stephens , Illustr. of Brit. Ent. Mand. vol, VI

p. 150 (1836). c?, $ aUs amplis.

Acentria nivea , Newman, Zoologist for 1857. p. 5629.

Acentropus Nevae , Kolenati , Wien. Entom. Monatschrift.

Bd. II S. 381 (1858) e?.

A. latipennis , Moeschler, Wien. Entom. Monatschrift. Bd. l\

S. 55 (1860). î alls amplis.

A. badensis , Nolcken , Stettin. Entom. Zeitung. Bd. XXX
S. 283 (1869). e?

, $ alls abortivis.

A. germanicus , Nolcken , Stettin. Entom. Zeitung. Bd. XXX
S. 283 (1869). <?.

A. obscurus (var.) , Tengström , ISotis. Faun. Fenn. Förh.

Bd. X p. 324 (1869). <?.
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Dat deze Pyralide , die op de plaatsen waar zij voorkomt

niet tot de zeldzaamheden behoort , over het grootste ge-

deelte van Europa verspreid is , moge blijken uit de hier-

onder opgenoemde

VINDPLAATSEN.

Frankrijk (Parijs , door Olivier).

België (Linthoutsche bosch , door Andries ; Brussel , door

Pologne).

Nederland (O verveen , door Weyenbergh en Ritsema
;

Noordwijkerhout , door de Graaf; Tessei, Beekhuizen en

Warmond , door Ritsema ; Huissen , door Aghina).

Engeland (Greenv^^ich , door Stephens ; Reading , door

Hanson ; Colchester , door Garnons ; Glanville's Wootton
,

door Curtis en Dale ; Burton-on-Trent , door Brown en Mc

Lachlan ; Hampstead , door Knaggs , Mc Lachlan , Wormald

en Pitïard ; Lewisham , door Stainton ; Horning Fen , door

King; Wieken Fen, door Bond ; Haslemere , door Barrett;

Ringwood, door Gorbin; Oatlands, door Stevens; Cheshunt,

door Boyd ; Londen , door Dunning ; Sheernes , door Wal-

ker en Barrett •

) ; Peckham , door Cowley ; Sheppy
,

door

Hodgson).

Schotland (door Leach ; Loch Leven , Kinross , Loch Gelly

en Fife, door Syme).

Zweden (Ifösjön, Ringsjön, Wombsjön en Farhult, door

Wallengren).

Rusland (St. Petersburg , door Kolenati en von Noleken
;

Helsingfors , door Palmen ; Pargas , door Reuter ; Abo en

Nyland , door Tengström ; Sarepta , door Moeschler).

Duitschland (Frankfort a/d Oder en Greifswald , door

Zeiler; Stralsund, door Hering; Oost-Pruissen , door Lenz;

Bodensee , door Reutte).

De noordelijkste dezer vindplaatsen (Abo in Finland) ligt

op 61° , de zuidelijkste (Ueberlingen aan de Bodensee in

Baden) op 47° 45' N. breedte , de oostelijkste (Sarepta aan

1) Newman's EntomologUt , November 1875 , p. 283.
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de Wolga) op US'* , de westelijkste (Kinross in Schotland)

op 14'^ 20' O. lengte van Ferro , zoodat de streek waar

Acentropus nlvens Oliv, voorkomt (ten minste voor zoover

wij tegenwoordig weten) zich uitstrekt van 47^ 45' tot 61<^

N. breedte en van W20' tot 62'» O. lengte.

Leiden, December 1875.

V e r k 1 a ring d er f ì g it r o n.

Fig. 1. Groepje eijeren op Potamofjeton crispus L. (natuur-

lijke grootte).

2. Een eitje vergroot.

3. Woning van eene jonge rups.

4. Halt wassen rups.

5. Volwassen rups.

6. Dezelfde vergroot.

7. De vrouwelijke pop vergroot.

8. Een der uitpuilende stigmata van de pop sterker ver-

groot.

0. Kopeinde van de pop sterker vergroot.

10. Staar teinde van de pop sterker vergroot.

a. van terzijde.

/;. rugzijde.

c. buikzijde van eene vrouwelijke [top (liet met

een * aangeduide hakenpaar zag ik slechts ])ij

één vrouwelijk popje).

d. buikzijde van eene mannelijke pop.

jD 11. Een mannelijk vlindertje vergroot.

)) 12. Normaal gevleugeld vrouwelijk vlindertje vergroot.

» 13. Rudimentair gevleugeld vrouwelijk vlindertje ver-

groot.



AGENTROPUSNIVEUS OLIV.

Fig. 14. Kop van een mannelijk vlindertje sterker vergroot.

» 15. Spriet van het mannetje sterker vergroot.

» 16rt. Voorvleugel van het mannetje (ontschubd).

» 16^. Achtervleugel van het mannetje (idem).

» 17, De schouderdeksels of patagia.

» 18. Schubben van verschillende ligchaamsdeelen des

niannelijken vlinders.

a. van de rugzij de van den thorax.

b. van het vlak der voorvleugels.

c. van de franje der voorvleugels.


